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Úvod: 
 

Téma mé práce „Masožraví dinosauři“ jsem si vybral, protože se o dinosaury 

zajímám od malička. Rád jsem si o nich četl v knihách a encyklopediích. 

Také mám rád filmy Jurský park a Jurský svět, které mě vždy fascinovaly.  
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Teropodní dinosauři : 
 

 

Název Teropoda znamená „obludné“ nebo „monstrózní“ nohy. Teropoda je v současné 

době dobře diagnostikována, monofyletická skupina. Jedná se podřád, který vymezil 

O. C. Marsh už v roce 1881. Stratigrafický výskyt se 

datuje od svrchního triasu až do současnosti. Je to z 

toho důvodu, že ptáci jsou řazeni taktéž do tohoto 

podřádu, nicméně v této práci se budu věnovat pouze 

neptačím teropodům. Celková historie teropodů je tedy 

něco okolo 230 miliónů let. Teropoda byli poměrně        obr.1 

málo početní, což je dáno jejich postavením v potravní pyramidě. Nicméně se 

vyznačují vysokou druhovou diverzitou. 

Tvoří zhruba 40 % z přibližně 300 rodů 

dinosaurů, které jsou v současné době 

uznány za platné. Přibližně 50 % ze 

všech 600-700 druhů dinosaurů je 

založeno na jednom exempláři. 

„Kompletní“ lebky a kostry jsou známy 

pouze u 20 % ze všech dinosaurů.          obr.2 

Vzhledem k těmto faktorům je taxonomie teropodů velmi volatilní a citlivá na změny. 

Velikost teropodů se pohybovala od cca jednoho metru (Microraptor), až ke zvířatům, 

která měla na délku až 18 m (Spinosaurus). 
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Příklady masožravých dinosaurů : 
 
 
 

Tyranosaurus rex: 
 

Tyranosaurus rex je v současnosti asi nejznámější dravý dinosaurus. Název je 

odvozen z řeckého tyrannos = vládce, resp. krutovládce, a latinského rex = král. 

Tyranosaurus byl teropod, 

jeden z největších masožravých 

známých dinosaurů a zároveň 

jedním z největších dravců, 

kteří kdy chodili na Zemi. 

Tyrannosaura považovali vědci 

až do poloviny roku 1990 za 

vůbec největšího dravého 

dinosaura všech dob, tuto „slávu“                                                                     obr.3 

 získal i také díky filmu Jurský park od Stevena Spielberga z roku 1993. V stejném 

roce však vědci objevili v Argentině a o dvě léta později i popsali většího teropoda, a 

to druh Giganotosaurus carolinii, ten měl délku blížící se 14 m a váhu, která byla 

víc než 8 tun. Měl lebku, která přesahovala délku 195 cm. V současnosti je jeden z 

největších dravých dinosaurů  

Spinosaurus, jehož délka se odhaduje na 16 až 18 m. Přestože už t-rex nemá 

prvenství jako největší dravý dinosaurus, jeho tělesná stavba byla opravdu mohutná. 

 
ROZMĚRY, HMOTNOST, ŘEV A RYCHLOST – TYRANOSAURA: 

 

• výška: 7,5 m 

• délka: okolo 13 m 

• šířka: 3,5 m 

• váha: 6,5 - 7,5 tuny 

• rychlost: 29 km/hod 

• Řev:                                               

                                    
                                                                                                                                             

                                                                                                                           obr.4                                                                                                                   

t-rex-roar.mp3
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Allosaurus:  
 
                         
Allosaurus („neznámý, podivný ještěr”) byl poměrně hojným masožravcem, tudíž 

známe velké množství zkamenělin 

tohoto dinosaura a zároveň jsou tyto 

fosilie z různě starých jedinců. 

Přestože byl Allosaurus nepochybně 

masožravcem, neznamená to, že 

aktivně lovil. Někteří vědci tvrdí, že 

stisk Allosaura nebyl dostatečně 

silný, aby zabil nějakého živočicha,      obr.5 

možná tedy byl pouhým mrchožroutem. Pokud byl aktivním dravcem, není jisté, zda 

lovil samostatně, nebo ve smečce. Stejně jako ostatní dinosauři, tak i tito teropodi 

snášeli vejce. 

Allosaurus byl typický velký teropod, které měl masivní lebku na krátkém krku, 

dlouhý ocas a malé přední končetiny. Lebka a zuby Allosaura měly na teropoda 

menší velikost. Zuby se zkracovaly, zužovaly a zakřivovaly směrem k zadní části 

hlavy. Všechny zuby měly pilovité hrany a byly neustále nahrazovány 

novými. Lebka měla celkem dva malé 

zaoblené výrůstky směrem nad a 

před očima. Tyto „rohy“ byly složeny 

z rozšířených slzných kostí, mající 

rozmanitý tvar a velikost. Měl též 

vyvýšeniny podél horních hran 

nosních kostí, které vedly do rohů. 

Rohy měly řadu funkcí, sloužily jako 

slunečníky pro oči, používaly je v boji  

proti jiným členům téhož druhu             obr.6 

 (i když byly křehčí). Uvnitř slzných kostí byly prohlubně, ve kterých byly slzné 

žlázy. Vrchní část mozkovny byla tenká, zlepšovala termoregulaci mozku. Dolní 

čelist byla v lebce na pantech (kloubech) a měla volný pohyb. 
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ROZMĚRY, HMOTNOST, ŘEV A RYCHLOST - ALLOSAURA 

 

• Délka:7 AŽ 9 M (12 M)  

• Rychlost :17 až 30 km/hod 

• Váha: 1 až 3 tuny 

• Řev: 

 
 
 
 
                                                           obr.7 

 

Velociraptor:                             
 
 

Velociraptor byl dravý teropod 

dlouhý asi 1,5 až 2,1 metru, který žil 

v období svrchní křídy (asi před 75 

až 71 miliony let), na území 

dnešního Mongolska. Výškou 

hřbetu nepřesáhl 80 cm a vážil 

kolem 20 až 25 kilogramů. Měl 

dlouhou nízkou lebku s velmi 

plochým čenichem a s asi 30 špičatými                                                            obr.8 

zakřivenými zuby v čelistech. Velociraptor byl dravý teropod dlouhý asi 1,5 až 2,1 

metru, který žil v období svrchní křídy (asi před 75 až 71 miliony let), na území 

dnešního Mongolska. Výškou hřbetu nepřesáhl 80 cm a vážil kolem 20 až 25 

kilogramů. Měl dlouhou nízkou lebku s velmi plochým čenichem a s asi 30 špičatými 

zakřivenými zuby v čelistech. Výzkum z roku 2020 prokázal, že tito malí teropodi měli 

velmi dobrý sluch a dokázali díky němu detekovat kořist na velké vzdálenosti. Ve 

stejném roce byla také publikována odborná práce, která zpochybňuje hypotézu 

"smečkového lovu" u těchto menších teropodů. Je možné, že se sdružovali spíše 

náhodně a pouze spolu pojídali postupně udolanou kořist (tzv. spolustolovali).  

 
 
 

17.mp3
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ROZMĚRY, HMOTNOST A RYCHLOST-  VELOCIRAPTORA 

 

• Délka: 1,5 až 2,1 m 

• Rychlost: až 40 km/hod 

• Váha: 20-25 kg 

• Řev:     

 
 
 
 
                                                                   obr.9 

Spinosaurus: 

 
 

Spinosaurus („Trnitý ještěr“) byl rod obřího masožravého dinosaura (teropoda), který 

žil na území dnešní severní Afriky v křídových obdobích (geologických 

věcích) albu a cenomanu před 

asi 112 až 94 miliony let. V 

současnosti je obecně 

považován za nejdelšího (i když 

ne nutně nejtěžšího) známého 

dravého dinosaura. Fosilie 

tohoto dinosaura poprvé 

objevil roku 1912 rodák z 

Čech, rakouský amatérský paleontolog Richard Markgraf.                         obr.10 

 Od roku 2014 se pohled na tohoto teropoda výrazně proměnil, dnes se obecně 

předpokládá, že žil převážně ve vodě a po souši se pohyboval jen málokdy. Dříve se 

předpokládalo, že se jedná o suchozemského dravce chodícího na souši po dvou. 

Jeho těžiště bylo ale z nalezených kosterních pozůstatků vypočteno (na 

dvounohého tvora) příliš v přední části těla. Také odhad jeho hmotnosti kolem 12 -

19 tun byl na hranici únosnosti. Pro čtyřnohého dinosaura by tato hmotnost 

problém nebyla. Ale vzhled tohoto dinosaura v průběhu času měnil. Jeho 

velociraptor (1).mp3

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso%C5%BEravec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dinosau%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teropodi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenoman
https://cs.wikipedia.org/wiki/1912
https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Markgraf
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nejzvláštnějším znakem však byl zhruba dva metry vysoký útvar na hřbetě 

připomínající lodní plachtu, podpíraný výraznými trny. Podle některých odborníků 

tyto trny měly málo kanálků pro krevní cévy, takže se jim zdá nepravděpodobné, 

že by jejich úkolem bylo regulovat tělesnou teplotu. Já se ale přikláním k názoru, 

že plachta termoregulační schopnost měla. Co mě vede k tomuto názoru? Krevní 

cévy mohly totiž být těsně pod kůží. 

 A také jsem si vzpomněl na vyprávění potápěče, který trávil dlouhé hodiny 

pozorováním ryb v Rudém moři. Po mnoha hodinách strávených ve vodě, vždy 

vylézal podchlazený. Vezmeme-li v úvahu, že teplota vody by byla 33 °C, není to 

při dlouhodobém 

pobytu v ní žádná 

hitparáda. Našemu 

spinosaurovi se tedy 

plachta vyčnívající 

nad vodu mohla 

náramně hodit. 

Dopadající slunce, 

nebo jen vyšší teplota 

vzduchu mohla jeho 

tělo pod vodou příjemně ohřívat.                                                                  obr.11 

Spinosaurus by si tak mohl "v teple" a klidu trávit dlouhý čas ve vodě. Plachta také 

mohla mít nějaký signalizační účel pro ostatní spinosaury. 

ROZMĚRY, HMOTNOST A RYCHLOST- SPINOSAURA  

• Délka: 14 až18 m 

• Váha: 10 tun 

• Rychlost: 21.3 km/hod 

• Řev:  

 

 

 

                                           obr.12 

41.mp3
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Dilophosaurus: 

 
Dilophosaurus „ještěr se dvěma 

hřebeny“ byl to po dvou chodící 

masožravý dinosaurus. Vývojově se 

jednalo o primitivní rod teropodního 

dinosaura, který žil v období rané jury 

přibližně před 193 milióny lety. 

Pojmenován je podle dvou typických 

půlkruhových hřebenů na lebce. V 

červenci roku 2020 byla vydána 

souborná monografie o tomto rodu teropoda.                                                obr.13 

Vyplývá z ní, že dilophosaurus byl celkově podobnější velkému nelétavému ptákovi 

než velkému ještěrovi. Jeho příbuznými byly například rody Zupaysaurus 

a Cryolophosaurus. Podle některých odborníků byl převážně mrchožroutem, 

protože jeho hřebeny byly velmi křehké a jeho čelisti poměrně slabé. Svoje oběti 

ale mohl napadat také ostrými drápy na všech končetinách. Výzkum rozpětí 

elevace předních končetin dilophosaura dokládá, že tento teropod měl omezený 

rozsah pohybu a dokázal se svými předními končetinami pouze přidržovat zmítající 

se kořist. První kontakt s tělem kořisti pak u něho zajišťovala hlava a čelisti, funkce 

paží byla pouze doplňková. 

 

ROZMĚRY, HMOTNOST A RYCHLOST- Dilophosaura  

• Délka: 6 až 7m 

• Váha: 350 až 400kg 

• Rychlost: 38km/h 

• Řev:  

 

 

 

 

                   obr.14 

8d82b5_Dilophosaur

us_Roar_Sound_Effect.mp3

https://www.fosilie-shop.cz/atlas-dinosauru/cryolophosaurus/
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Získávání potravy: 
 

Jaký typ potravy teropodi přijímali lze snadno odvodit z morfologie zubů a 

biomechaniky čelistí . Jedná se z drtivé většiny o masožravce. Jejich čelisti fungují jako 

jakési nůžky, které části svaloviny dobře odstříhávaly na stravitelné kusy. Hrany zubů 

mají často vroubkování. U nálezu mnoha koster se v bývalém prostoru  

žaludku nalezlo několik artefaktů, které nám mohou přiblížit složení stravy teropodů. 

Existují teorie, že hlavní zdroj potravy 

mladých jedinců byl hmyz a drobní 

lepidosauři. Nálezy známe u druhů 

Compsognathus a dále u druhu Syntarus 

. Ale potrava byla mnohem pestřejší. U 

některých druhů byly nalezeny pozůstatky 

jejich potravy: Sinosauropteryx (ještěrky a 

savci), Baryonyx (části ryb), a Daspletosaurus (kosti hadrosaurů).                obr.15 

Otisky zubů z pánve triceratopse se na základě tvaru připisují tyranosaurovi. Otisky 

zubů byly též nalezeny na kostech tenontosaura a byly přisouzeny skupině 

deinonychů. Je však k diskuzi, zda ho skupina ulovila nebo se jen sešla u zdechliny . 

U jedné kostry rodu Coelophysis byl nalezen v hrudním koši juvenilní jedinec stejného 

druhu. Z toho se usuzuje, že kanibalismus u tohoto druhu nemusel být až zas tak 

vzácný. Nicméně je možné, že se jednalo o mládě, které zemřelo a matka ho pozřela 

stejně, jako to dělají některé dnešní šelmy. O stravě může vypovídat i analýza 

koprolitů. 

 

Anatomie: 
 

 

Dinosauři patří mezi diapsidní živočichy – mají dva spánkové otvory na 

upevnění žvýkacích svalů. Dalším typickým znakem, který odlišuje dinosaury od 

většiny ostatních plazů, je postavení končetin. Specialitou je tzv. čtvrtý trochanter, 

sloužící k upnutí mohutných kaudofemorálních svalů. Ty pomáhaly při pohybu zadních 

končetin, které stahovaly dozadu. U současných plazů jsou končetiny postaveny 

směrem do stran (např. krokodýli), zatímco dinosauří končetiny směřují přímo pod tělo 
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(jako u savců). Přední končetiny byly obvykle kratší než zadní. Další významný znak 

je zvláštní stavba zadních končetin. Stehenní 

kost byla opatřena kulovitou hlavicí, která 

zapadala do pánevní jamky a umožňovala 

svislé umístění končetiny. Lýtková kost (fibula) 

byla na vnější straně mnohem tenčí než holenní 

kost (tibia) na straně vnitřní. Kyčelní jamka 

(acetabulum) byla charakteristicky 

perforovaná. Speciální anatomická stavba 

                                                              obr.16                      

kyčelního kloubu umožnila sauropodům i teropodům dosáhnout gigantických rozměrů. 

Histologickým rozborem fosilních kostí bylo zjištěno, že také dinosauři 

měli meziobratlové ploténky. K osifikaci křížových (sakrálních) kostí docházelo u 

dinosaurů už v počátcích jejich evolučního vývoje, jak ukázaly objevy 

z Brazílie (pozdně triasové souvrství Candelária).  

Ocasy dinosaurů měly velkou tvarovou i velikostní variabilitu, od relativně krátkých až 

zakrnělých (a proměněných v synsakrum, jako u některých oviraptorosaurů) až po 

extrémně dlouhé u některých sauropodů nebo uzpůsobené obranné funkci 

(ankylosauři, stegosauři, někteří sauropodi). Pravděpodobně ale neexistuje přímý 

vztah mezi délkou ocasu a přední částí těla ve smyslu vyvažování. U různých skupiny 

dinosaurů se ocasy a jejich anatomická 

stavba vyvíjely nezávisle, a to především 

v závislosti na jejich funkci. Dinosauři 

měli zuby zasazeny v jamkách, podobně 

jako krokodýli, u plazů vyrůstají zuby 

přímo z čelistní kosti. Dinosauří páteř 

byla tvořena různým počtem obratlů, 

které byly mnohdy duté a vyplněné 

vzdušnými vaky (plazopánví). Žebra byla 

připojena dvěma kloubními hlavicemi.        obr.17 

 Stejně jako ostatní plazi byli dinosauři vejcorodí (přestože se již objevily teorie 

o živorodosti některých druhů). Jejich vejce však byla původně kožovitá, ale později 

měla pevnou skořápku inkrustovanou minerálními látkami, podobně jako vejce 
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dnešních ptáků. Výzkum L. Witmera z roku 2008 prokázal, že většina dinosaurů měla 

zřejmě odlehčené lebky a ty byly do značné míry vyplněné vzdušnými 

dutinami. Výzkum z roku 2018 dokládá, že výrazné změny na pánevních kostech 

některých skupin dinosaurů (například maniraptorů a ptakopánvých) souvisejí zejména 

s dýchacím systémem, a nikoliv s přechodem k herbivorii, jak se mnozí paleontologové 

domnívali dříve.  

 

 

Svalstvo: 
 

Svaly byly rekonstruovány u celé řady dinosaurů a tento proces je nezbytným 

předpokladem pro provedení rekonstrukce. Běžnou praxí se stalo rekonstruování 

teropodního svalstva pod vlivem studia ptačího svalstva. Např. (Galton, 1969; Russell, 

1972). Srovnávací rekonstrukce 

čelistních svalů a svalů končetin u 

mnoha typů dinosaurů vytvořil (Paul, 

1987). Lebeční svalovinu teropodních 

dinosaurů obnovili např. (Adams, 

1919; Raath, 1977).                               obr.18 

Teropodi měli na lebce dobře vyvinuté svalstvo, které umožňovalo rychlé zavírání 

čelisti.Svalstvo předních končetin u teropodů rekonstruovali (Ostro,1974; Nicholls a 

Russell, 1985). 

Smysly: 
 

Je naprosto zřejmé, že klíčovým smyslem byl pro teropody zrak, a to se projevilo i na 

velikosti očí. U modernějších teropodů lze 

pozorovat naprosto jasnou tendenci 

přesouvání očí do přední části lebky, což 

jim umožnilo stereoskopické vidění. 

Nedávné práce naznačují, že u 

tyranosaurů bylo binokulárního vidění v 

rozsahu 55°.                                                 obr.19 
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 Zajímavé je, že trend stereoskopického vidění se objevuje až od křídy. Dá se 

předpokládat, že mohli dokonce vidět i UV spektrum světelného záření, podobně jako 

dnešní ptáci. Zřejmě také viděli barevně, což se následně mohlo odrazit i v jejich 

vzhledu. U mnoha teropodů známe velikost čichové oblasti mozku. Jeho velikost 

naznačuje, že teropodi měli velmi vyvinutý čich.. Dalším smyslem je sluch, který je 

zvláště pro dravce velice důležitý. Mnoho studií naznačuje, že byli zvláště citliví na 

nízkofrekvenční zvuky. Není vyloučeno, že dorozumívání jedinců pomocí vokalizace 

mohlo probíhat právě na těchto frekvencích. 

 

 

Anatomie Tyranosaura rexe: 
 

 

Vnitřní orgány:  
 

Velikost jednotlivých tělních orgánů není samozřejmě známá (protože měkké tkáně 

tohoto druhu se nemohou dochovat ve fosilním záznamu), ale na základě porovnávání 

s velikostí orgánů současných zvířat vědci předpokládají, že 

například žaludek tyranosaura mohl mít podobu 

jakéhosi vaku s průměrem kolem jednoho metru 

(vešlo by se do něho na výšku pětileté dítě) a 

jeho srdce dosahovalo rozměrů asi 75 x 50 cm, 

mělo tedy přibližně velikost 

standardní mikrovlnky. 

 

 

 
 
                                                                   obr.20 
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Přední končetiny 
 
Tyranosaurus je známý také pro velmi malé rozměry svých předních končetin, které 

dosahovaly jen délky lidské paže (asi 1 metr, kost pažní měřila na délku kolem 40 

cm). Jejich postupné zmenšování nejspíš souviselo s potřebou uchovat rovnováhu těla 

při zvětšující se lebce. Ta byla natolik mohutná a těžká, že již nezbýval pomyslný 

prostor pro relativně velké a těžké přední 

končetiny. Přesto byly svaly na pažích 

mnohem mohutnější a podle odhadů byla 

paže tyranosaura asi 3,5krát silnější, než 

paže dospělého muže (dokázala 

uzvednout objekt o hmotnosti asi 200 

kilogramů). Přesto není jasné, jakému 

účelu krátké paže sloužily a zda byly vůbec 

pravidelně a aktivně využívány.                    obr.21 

 Další výzkumy ukazují, že i přes své malé rozměry mohly být přední končetiny 

tyranosaurů poměrně nebezpečnou zbraní, a to díky ostrým zakřiveným 

drápům. Jejich plnou funkčnost podporují také výzkumy „paží“ současných krokodýlů 

a ptáků. Je nicméně možné, že tyranosauři využívali své krátké přední končetiny k 

mnoha různým úkonům, ke kterým dostačovaly. 

 

 
Lebka 
 

Vysoká mohutná lebka krátkým čenichem, úzké 

čelisti a prostor na mozek. Mohl velmi hodně 

otevřít tlamu, takže klidně mohl i někoho 

spolknout. Díky dopředu namířeným očím mohl 

Tyranosaurus rex odhadnout vzdálenost od 

kořisti. Když se rozhodl zaútočit, široce otevřel 

tlamu a vycenil zuby. Stačilo jen jedno kousnutí 

a kořist byla mrtvá. Při jednom pokusu bylo 

vypočteno, že dospělý jedinec mohl mít sílu 

stisku mezi 50 až 60 kN.                                        obr.22 
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Opeření a kůže: 
 

Nevíme s jistotou, zda mohl být tyranosaurus opeřený, pokud však byl, pak nejspíš jen 

jako mládě nebo pouze na určitých částech těla. Jisté je, že někteří čínští raně křídoví 

tyranosauroidi (Dilong paradoxus a Yutyrannus huali), kteří žili zhruba o 60 milionů let 

dříve, částečně opeření byli. U 

tyranosaura známe jen několik 

otisků zachované kůže (zejména 

jedinec zvaný „Wyrex“, kat. ozn. 

BHI 6230, objevený roku 2002 v 

Montaně), to ale nic neznamená. S 

jistotou prokázat přítomnost 

opeření u tyranosaura by vyžadovalo                                                                  obr.23 

 objevit přímo otisky pernatého pokryvu u některého z velmi dobře zachovaných 

exemplářů. Podle nové studie z roku 2017 však byl Tyranosaurus (stejně jako další 

tyranosauridi) přinejmenším na většině těla neopeřený. Novější výzkum kraniálních 

anatomických znaků tyranosauridů umožňuje vytvoření prvních konkrétních představ 

o možné podobě hlavy a „tváře“ těchto teropodů, a to včetně samotného druhu T. rex.  

 

Závěr:  
 
V této práci jsem Vás chtěl seznámit s určitými typy dinosaurů. Zabýval jsem se 

způsobem jejich života, stavbou jejich těla a anatomii Tyranosaura rexe, který je jeden 

z nejznámějších masožravých dinosaurů. 

 I když již tito tvorové nežijí, stále se jim dostává velké obliby jak u dětí tak i dospělých. 

Můžeme se s nimi setkat v dinoparcích nebo si o nich přečíst a jít do kina. 

Resumé: 
 

In this work, I wanted to introduce certain types of dinosaurs to you. I focused on their 

way of life, the structure of their body and the anatomy of the Tyrannosaurus rex, which 

is one of the most famous carnivorous dinosaurs. 

 Although these creatures are no longer alive, they are still very popular with both 

children and adults. We can meet them in dinoparks or read about them and go to the 

cine 
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